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Beretning Greve Gymnastik og Trampolin  

Generalforsamling 26. april 2016 

  

Så gik endnu et år i Greve Gymnastik og Trampolin og mit første år som formand for 

foreningen. 

 

Lad mig først og fremmest sige, at jeg er utrolig stolt af Greve Gymnastik og Trampolin, vi er 

en forening der rummer så mange ildsjæle, der dagligt gør en utrolig forskel. 

 

Året 2015 blev igen året som er kendetegnet af en perlerække af mesterskaber hjemtaget af 

foreningens mange konkurrencehold og deltagelse af opvisninger for breddehold på DGIs 

forårsdage i Roskilde, særligt Talenthold Greve har igen gjort sig bemærket ved at tage til 

mange store opvisninger rundt i landet. Talenthold Greve var i sommeren 2015 også udvalgt 

til at deltage i Gymnastrada i Helsinki – en tur der blev en kæmpe stor oplevelse for pigerne, 

deres trænere og forældre. 

 

Den nye sæson blev igen skudt i gang med en husstandsomdeling af programmet, hvorefter 

hjemmesiden var åben for tilmelding. Vi repræsenterer over 60 hold i foreningen og befinder 

os på 8 lokaltioner i Kommune. Det er hele tiden et puslespil at få kabalen til at gå op. Vi søger 

da også hele tiden efter nye instruktører og ser på nye muligheder for spændende hold, da vi 

gerne vil udvikle foreningen. 

 

Teamgym 2015 blev året hvor der skulle afholdes DM på en ny måde. 

Forud lå en Winners final. For første gang skulle alle Teamgym finaler samles på en dag. En 

ekstra dag udover forbundsmesterskaberne. Det blev til 3 guldmedaljer og 1 bronzemedalje til 

denne første Winners Final.  

Miniholdet var i Scotland Midt i en flystrejke tog de afsted og det lykkedes dem at vinde 

konkurrencen der.  

Ved Sjællandsmesterskaberne lykkedes det også at gøre rent bord. 

Efter udtagelsen i 2015, er der nu11 landsholdsgymnaster fra Greve på landsholdet. Utrolig 

flot. 

Trampolin er blevet ATK certificeret (aldersrelateret træningskoncept) som talentklub under 

Gymdanmark. Det er vi utrolig stolte af. 

Der var 3 springere med til WAG, ungdoms VM i Odense i november. 

Der er desuden startet et projekt Girl Power på tværs af klubberne, hvor ideen er at der er 

oprettet nogle fællestræninger for pigespringere under 12 år, og her har Greve 3 piger med. 

 

Team Greve (Grandprix Rytme og Æstetisk Gymnastik) Petit, Elina, Amelit og Luna 

deltog inernationalt. Amelit kom i finale ved VM i junior på Færøerne, som det første hold fra 

DK Sammen med Zelda fra Espergærde. Sjællandsmesterskaberne i Grandprix Rytme på 

hjemmebane var en stor succes, hvor vi fik 5 guld, 2 sølv og 2 bronzemedaljer hjem til 

klubben. Disse blev fulgt op af flotte resultater fra DM i Grandprix Rytme og flere 

Danmarksmester i Æstetisk Gymnastik. Afdelingen var stævneansvarlige ved DM i æstetisk 

som altid er et godt stævne med stor forældre opbakning. Ved udtagelses konkurrencen 
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November 2015 fik Team Greve udtaget 5 hold, der kan deltage i udenlandske konkurrencer/ 

World Cups, EM og VM i 2016. Vi glæder os til at se resultatet af disse. Der har i afdelingen 

også været afholdt sommerferieaktivitet for piger i skolernes 6 ugers sommerferie med 

træning 2 gange om ugen samt Gymnastikskole via GymDanmark for piger i alderen 5-13 år 

med 75 deltagere i august. 

 

Idrætsgymnastik har i år budt nye trænerkræfter velkommen med Sergii Demenok (han har 

tidligere været ansat i Cirque de Solei) og hans hustru Vika. De kommer begge fra Ukraine. De 

har siden jul været en fast del af afdelingen og har allerede udvist stor kapacitet og 

engagement. Der er startet nye tiltage op i afdelingen i form af holdene spring og leg. Disse 

hold er blevet en stor succes og vi har her fået gang i nye trænerkræfter blandt vores egen 

unge gymnaster i afdelingen. De har klaret det utroligt flot.  

Vi har delt afdelingen organisatorisk i en KIG (kvindelig) afdeling med Camilla som cheftræner 

og en MIG (mandlig) afdeling med Holger som cheftræner. Holger har dog været konstitueret i 

KIG, da Camilla er væk på barsel. Camilla er tilbage i 2016. 

2015 blev også året, hvor vi opsagde et samarbejde med Farums trænerteam. En proces der 

bestemt ikke har været let og som har trukket tænder ud for såvel afdelingen som 

bestyrelsen. Farums trænerteam og den lille gruppe af gymnaster der valgte at følge 

trænerteamet fra Farum, har fået lov at forsætte med deres træning på andre tider i GIC frem 

til udgangen af juni måned 2016, så har trænerne tid til at se på muligheder for at finde andre 

løsninger. 

Sportsacro har i år oplevet en stor tilgang af gymnaster og det er rigtig skønt at se. Vi håber 

der kommer endnu flere til. Desværre mangler vi plads og træningstider, da også Sportsacro 

kræver plads i højden og gerne et rytmegulv, som kun forefindes i GIC hal 4 som i forvejen er 

fuldt booket op. 

Sportacro fik en flot 5. plads i junior pige par 1. division og mange flotte placeringer i andre 

rækker. 

Talenthold Greve er et hold placeret i breddeafdelingen, men som udmærker sig ved at være 

et opvisningshold og giver pigerne mulighed for at dyrke deres gymnastik på et niveau der 

minder om konkurrence og dog ikke er det. 

Årets højdepunkt var helt sikkert turen til Gymnastrada i Helsinki. Det er meget flot når et hold 

udtages til at deltage i sådanne events. Dette kræver en masse af pigerne, trænerne, forældre 

og økonomien. 

Hos Talenthold Greve har de i sommeren 2015 afholdt Gymnastikskole med 83 deltagende 

børn. 

De har haft optagelsesprøve på Talentholdet og budt velkommen til nye gymnaster og 

forældre. Der er afholdt Jule Galla Show med flere end 250 tilskuere. På Talentholdet bliver der 

også afholdt en masse Camps, der både indeholder en masse gymnastik, men også meget 

socialt. 

De har været i Århus og træne i Flying Superkids' faciliteter – en kæmpe oplevelse for pigerne.  
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Året i foreningen.  

Foreningen er stadig aktiv medvirkende i Mosedeskolens skole+ projekt og deltager i såvel 

styregruppen samt udviklingsgruppens arbejde 

Uddannelse og udvikling af vores instruktører er stadig vigtig og et stort fokus område for 

bestyrelsen, hvorfor vi i 2015 har afholdt foredragsaften med emnet – Den gode 

kommunikation og coaching af børn. Derudover har vi haft trampolin på ATK kurser og 

forsætter i Grandprix, Idrætsgymnastik og Teamgym. Fra bestyrelsen side ønsker vi fokus på 

den rigtige uddannelse af vores instruktører. 

 

Hvor er foreningen repræsenteret udenfor foreningens rammer:  

 

Greve Gymnastik og Trampolin besætter næstformandsposten i Greve Idrætscenters 

Brugerråd, og indgår i diverse afbejdsgrupper. 

I regi af Danmarks Gymnastik Forbund er foreningen ligeledes repræsenteret i udvalget for 

idrætsgymnastik og udvalget for rytmisk gymnastik.  

 

Skole+ projektet, som tidligere omtalt og vi bliver heldigvis tit inviteret indenfor i samarbejde 

med såvel DGI – kommunen og andre. 

 

Og hvad har vi så lavet i bestyrelsen……  

 

- Vi har anskaffet nye redskaber.  

- Vi har vedligeholdt og flyttet redskaber.  

- Vi har haft arbejdsdag hvor vi har kigger på udviklingen af foreningen 

- Vi har udarbejdet organisationsdiagram og årshjul  

- Vi har lavet kommunikationspolitik for foreningen 

- Vi har startet op på at skaffe sponsorer ved at få en sponsorkonsulent 

- Vi har informeret om aflysninger, særarrangementer m.m. i de forskellige haller. 

- Vi har sørget for videreuddannelse af instruktørerne både internt og eksternt. 

- Vi har opdateret Facebook. 

- Vi har deltaget i Brugerrådsmøder i Greve Idrætscenter.  

- Vi har deltaget i møde hos GymDanmark  

- Vi har søgt kommunens idrætspuljer.  

- Skrevet indlæg til de lokale aviser.  

- Vi har søgt lokaler til den kommende sæson. 

- Planlagt forårsopvisningen.  

- Og endelig har vi behandlet store som små henvendelser fra såvel medlemmer, instruktører, 

borgere og samarbejdspartnere.  

 

Når jeg kigger ud over året 2015 må jeg sige, at det stiller store krav at være repræsentant i 

en bestyrelse for en forening af vores størrelse. Vi har brugt en del tid på enkeltstående sager 

– dette håber vi ikke gentager sig fremadrettet. Der ligger mange mange timers arbejde, så 

jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmerne af bestyrelsen for dette. I går 

på med krum hals og er utrolig engagerede. 

 

I 2015 lå Greve Gymnastik & Trampolin endnu engang helt i top, hvad angår mesterskaber 

inden for elitedisciplinerne og det håber vi fortsætter i det nye år, vi vil fra bestyrelses side 

arbejde målrettet på, at give de bedre ramme for trænere og gymnaster. Det, at vi har så 

mange dedikerede og dygtige gymnaster, trænere og forældre og den betydning dette har for 

klubben og nærmiljøet er ubeskriveligt. Til eliteinstruktørerne vil jeg derfor også gerne rette en 

stor tak, I er ildsjæle og uvurderlige, og er med til at sætte Greve på landkortet. Greve 
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Gymnastik og Trampolin er en forening med stolte traditioner inden for 

konkurrencedisciplinerne.  

 

Til breddeinstruktørerne skal også herfra lyde en stor tak – for I er vores base og det kan ikke 

siges for ofte, at der skal være en fornuftig balance mellem elite og bredde. Det mener vi, at vi 

har i Greve Gymnastik og Trampolin. Vores afholdte forårsopvisning gav en fin smagsprøve på 

netop foreningens brede tilbud fra far/mor/barn gymnastik, børne/unge gymnastik og 

elitegrenene. Vi vil gerne tilbyde endnu flere hold og gerne nye og spændende tiltag, så her 

kommer jeg med en invitation til nye og også tidligere instruktørkræfter – kom glad og gerne. 

 

Hvert år skal det store puslespil lægges med søgning af lokaler og fordeling af hold og 

træningstider. Der skal søges til særarrangementerne og dette giver ofte anledning til en 

panderynke eller to, så her i årets beretning skal der derfor også med, at det generelt er en 

stor udfordring, at kunne tilbyde tider og hold, den plads de ønsker. Med den kommende 

lukning af Tjørnely, renovation af Hedely samt Mosedeskolens ombygning, ser det ud til, at det 

puslespil kan bliver endnu mere udfordrende at få til at gå op. Det er en bekymring, vi som 

forening har italesat til Greve Kommune. Jeg vil derfor også gerne takke de personer vi 

samarbejde med hos Greve Kommune på dette område, de tryller og hekser, også det bedste 

de har lært. 

 

Til slut tak for året 2015, mit første som formand og jer ser frem til endnu et år i denne 

fantastiske forening. 

 

 

TAK. 

 

mailto:info@grevegymnastik.dk

